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 לכבוד:

 נשיאת מכללת אורניםאון, -' יערה ברופפר
 נים ורנכ"ל מכללת אמר קובי אלדר, מ

 ת אורנים ד"ר ניר מיכאלי, רקטור מכלל
 

 ,נכבדיי
 

 כנס החוגים לתקשורת אזרחות וסוציולוגיה באורניםהנדון: 
 

 מבקשות להביע מחאה באשר לתוכנית הכנס שיתקיים תחת  ארגונים החתומים מטההנציגות 
 ."ביותהכותרת הבעייתית :" חדשות כזב, פייק ניוז, פוסט אמת ועובדות אלטרנטי

אג'נדה  חד בעלי לכנס מטעם החוג לסוציולוגיה הוזמנו דוברים ודוברות עפ"י התוכנית שפורסמה, 
פורמלי של "שוויון" צדדית אשר מתייחסת למורכבות של תחום דיני המשפחה מפריזמה צרה 

 המגדרי הקיים. המהותי מעמיקה את אי השוויון אשר 

לנקודת מבט שונה ומשמיע קול אחר אומנם יל של החוג לתקשורת מתייחס הכנס המקבכך גם, 
 כולם/ן אוחזים באותהבה בעוד הכנס הראשון מציג רשימת דוברות ודוברים ארוכה ש ואולם
 .פמיניסטיתעמדה  מציגהשוחד צדדית , בכנס השני ישנה דוברת אחת  מיזוגניתעמדה 

עלים את קיומה מההעולה ממנו, המסר הציבורי לכך יש להוסיף את הכותרת שנבחרה לכנס ואת 
כאילו ה"תופעות" בתחום הן דווקא חול בעיני הציבור וזורה של תופעת האלימות כלפי נשים 

 .ואלימות של נשים כלפי גבריםתלונות שווא 

ה והפרקליטות כפי שהוצגו בוועדה לקידום מעמד האישה עפ"י נתוני המשטרוחשוב להדגיש 
בעוד אחוז הנשים שסובלות  שהואשמו במסירת תלונה כוזבת הוא שולי וזניח אחוז הנשים בכנסת

ובפרט בהינתן שקיימת תופעה של  במשפחה הוא רחב היקף באופן מעורר דאגה מאלימות קשה
 תת דיווח וחשש של נשים להתלונן 

 בשנה שבה נרצחו נשים כה רבות רק על שום היותן נשים, ובחברה שבה מופעלת אלימות יומיומית
 פיסית נפשית וכלכלית כלפי נשים רבות עצוב שמוסד חינוכי בוחר לקדש עמדות שמחלישות עוד

 יותר נשים ובכך הופך לסוכן חברתי שרק מעמיק את אי השוויון.

האמנה  –לאמנת איסטנבול הלקוחות מהמבוא  פסקאותכמה לסיים את מכתבנו ב בקשנ
 )תרגום לא רשמי( מניעה ומאבק באלימות נגד נשים ואלימות במשפחה רבדב תהאירופאי

 :אלימות כלפי נשים לאלימות כלפי גבריםביחס בין  חוסר הסימטריה המדגישות את

 "המדינות החתומות 

 םייאלימות נגד נשים הוא ביטוי של יחסי כוח לא שוויוניים היסטורש בכך בהכירם ....
אפליה נגד, נשים על ידי גברים ולמניעת לבין נשים וגברים, שהובילו להשתלטות על, ו

 הקידום המלא של נשים;

אלימות ש בכךאלימות מבוססת מגדר, ובמות נגד נשים כאופי המבני של אליב בהכירם
נכפה על נשים מעמד של  באמצעותםנגד נשים היא אחד המנגנונים החברתיים החיוניים ש

 כפיפות בהשוואה לגברים;

שנשים ונערות חשופות לסיכון גבוה יותר של אלימות מבוססת מגדר  בכך בהכירם ....
 מאשר גברים;



 גםמידתי, וכי גברים  בלתיפחה משפיעה על נשים באופן אלימות במשש בכך בהכירם
 "יכולים להיות קורבנות לאלימות במשפחה 

לדמות לתופעת  שהדוברים בכנס מנסיםשלא לתת יד לסימטריה המדומה  כםקוראות לאנו 
ולחילופין להרחיב את מעגל הדוברים/ות כך  כנסלשקול שוב את קיום ה, האלימות במשפחה

 שיושמעו דעות נוספות ומאזנות. 

 
 
 
 בכבוד רב, 

 שראלשדולת הנשים בי
 תקיפה מינית בישראלנפגעי לואיגוד מרכזי הסיוע לנפגעות 

 נשים עובדות ומתנדבותתנועת  – נעמת
 ל.א לאלימות נגד נשים

 רוח נשית
 בקהילהזכויות מרכזי  –ידיד 

 הקול הנשי
 ש.י.ן לשוויון וייצוג נשים

 פרלמנט נשים
 סרט לבן ישראלארגון  –אסל"י 

 חברתילמען צדק משפטניות  –כי ך מעאית
 דתיותנשים פורום  –קולך 

 
 
 
 

  :יםקהעת
 לטה למדעי החברה והרוח קנית הפקודיד"ר הדס הירש, 

 הגבוהועצה להשכלה , ראש המץשה זילברפי' פרופ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


